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১৯ চ  ১৪২৬

িবষয:় “2020 Call for applications of TWAS “2020 Call for applications of TWAS PhD and PDocPhD and PDoc
Fellowships” Fellowships” স িকতস িকত।।

         
           উপ  িবষেয় উে খ করা যাে  য, ““ 2020 Call for applications  of TWAS  PhD2020 Call for applications  of TWAS  PhD
and PDoc Fellows hipsand PDoc Fellows hips ”” -এর জ  বাংলােদশ হেত দরখা  আহবান করা হেয়েছ। উে িখত ফেলািশপসস হ
ইউেনে ার সকল সদ  রাে র জ  উ ু । ““ 2020 Call for applications  of TWAS  PhD2020 Call for applications  of TWAS  PhD
and PDoc Fellows hipsand PDoc Fellows hips ” ”  স িকত যাবতীয় ত
https ://twas .org/opportunities /fellows hipshttps ://twas .org/opportunities /fellows hips --  এই ওেয়ব সাইেট পাওয়া যােব।

২।       এমতাব ায়, উি িখত ফেলািশপসস হ চােরর িবষেয় পরবত  েয়াজনীয় ব া হণ বক বাংলােদশ ইউেনে া
জাতীয় কিমশনেক অবিহত করার জ  িনেদশ েম সিবনয় অ েরাধ করা হেলা।

২-৪-২০ ২০

িবতরণ :
১) িসিনয়র সিচব, িব ান ও ি  ম ণালয়
২) সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) চয়ার ান, চয়ার ান এর দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় 
ম রী কিমশন(সকল িব িব ালয়েক অবিহতকরেণর 
অ েরাধসহ )।

মাছাঃ শািমমা লতানা
া াম অিফসার

িি   আকষণঃআকষণঃ  শাসিনক কমকতা, ি  ও েকৗশল িব িব ালয় শাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

ারক ন র: ৩৭.১৮.০০০০.০০৮.৭৩.০০১.২০.৭/১ তািরখ: ১৯ চ  ১৪২৬
০২ এি ল ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) া াম অিফসার (আইিস ), ত  ও যাগােযাগ শাখা, বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন( ােক
ফেলািশেপর িবষয়  িবএনিসইউ’র ওেয়বসাইট/ ফজ ক পেজ চােরর েয়াজনীয় ব া - হেণর জ
অ েরাধ করা হেলা)।
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মাছাঃ শািমমা লতানা 
া াম অিফসার
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